03 Mawrth 2020 - Rhifyn 177

Fel y gwyddoch, mae Cynnig GwE, sy’n cynnwys holl fanylion yr hyfforddiant datblygiad proffesiynol y mae GwE yn ei gynnig ar gyfer y flwyddyn nesaf, bellach yn
fyw ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru].
Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant sydd wedi’i restru, bydd angen i holl staff yr ysgol greu cyfrif personol yn G6.
Mae modd gwneud hynny drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar y botwm ‘Cofrestrwch Nawr’. Gweler y cyfarwyddiadau yma.
Gall y dyddiadau/lleoliadau newid. Edrychwch ar G6 am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn i chi fynychu unrhyw ddigwyddiad.

MAWRTH 2020

DYDDIAD

LLEOLIAD

CYFRWNG

Hyfforddiant Therapi Lego

05/03/2020

GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Saesneg

Cymraeg (Uwchradd) – Arwain a Chynllunio

05/03/2020

Glasdir, Llanrwst

Cymraeg

Gwella effeithiolrwydd Ymyrraeth Lythrennedd - Sir y Fflint / Wrecsam

05/03/2020

GwE, Linden House, Yr Wyddgrug

Saesneg

CALU: Diwrnod Datblygu Cenedlaethol Blynyddol [Llandudno]

06/03/2020

Venue Cymru, Llandudno

Dwyieithog

2C: ANG Hyfforddiant Ymsefydlu - Diwrnod 2 Cynradd [Saesneg - Llanelwy]

10/03/2020

OpTIC, Llanelwy

Saesneg

2C: ANG Hyfforddiant Ymsefydlu - Diwrnod 2 Cynradd [Saesneg - Wrecsam]

11/03/2020

Catrin Finch, Wrecsam

Saesneg

2C: ANG Hyfforddiant Ymsefydlu - Diwrnod 2 Cynradd [Cymraeg - Plas Menai]

12/03/2020

Plas Menai, Caernarfon

Cymraeg

Hyfforddiant Therapi Lego

19/03/2020

GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Saesneg

Cyfarfod Rhwydwaith Lefel A Saesneg - Conwy / Dinbych / Môn / Gwynedd

23/03/2020

Canolfan Fusnes Conwy

Saesneg

Cyfarfod Rhwydwaith Lefel A Saesneg – Sir y Fflint / Wrecsam

24/03/2020

Ysgol Maes Garmon

Saesneg

MEI TAM Mecaneg

24/03/2020

Canolfan Fusnes Conwy

Saesneg

Datblygu dull trawsgwricwlaidd o addysgu geirfa a darllen (Uwchradd) - Arweinwyr
Llythrennedd (Gwynedd a Môn)

25/03/2020

Plas Menai, Caernarfon

Saesneg

2U: ANG Hyfforddiant Ymsefydlu - Diwrnod 2 Uwchradd [Cymraeg - Plas Menai]

31/03/2020

Plas Menai, Caernarfon

Cymraeg

2U: ANG Hyfforddiant Ymsefydlu - Diwrnod 2 Uwchradd [Saesneg - Llanelwy]

01/04/2020

OpTIC, Llanelwy

Saesneg

2U: ANG Hyfforddiant Ymsefydlu - Diwrnod 2 Uwchradd [Saesneg - Wyddgrug]

02/04/2020

GwE, Linden House, Yr Wyddgrug

Saesneg

EBRILL 2020

Diweddariad i’r System G6
Gweler yma arweiniad ynglŷn â’r diweddariad i system G6. Yn ogystal â chyflymu amser llwytho tudalennau, mae’r diweddariad yn ymateb i geisiadau uniongyrchol
gan Benaethiaid a defnyddwyr eraill ar gyfer elfennau megis:
 Y gallu drwy adroddiad ciplun i olygu ac argraffu cynnwys sylwebaeth eich blaenoriaethau yn y modiwl Blaenoriaethau.
 Y gallu i weld ar y dudalen lanio yr hyn sydd wedi ei ddiweddaru gan eraill yn eich system G6 chi.

Cefnogaeth i’r System G6
Cyfeiriwch unrhyw broblemau G6, boed yn broblemau mewngofnodi, technegol neu os ydych angen arweiniad neu gyngor, at G6@GwEGogledd.Cymru os gwelwch
yn dda.

 DYDD GWENER, 6 MAWRTH 2020  VENUE CYMRU, LLANDUDNO
Cynhelir Diwrnod Datblygu Cenedlaethol CALU ar 6 Mawrth i gymorthyddion dysgu sydd â statws CALU. Dyma gyfle i weld esiamplau
o arfer dda mewn ysgolion ar draws rhanbarth GwE.
Bydd dau siaradwr gwadd: Mike Gershon, arbenigwr mewn addysgu, a’r Athro Neil Frude o The Happiness Consultancy.
Nid oes ffi ar gyfer mynychu’r Diwrnod Datblygu ac ad-delir costau llanw CALU.

COFRESTRWCH TRWY G6
RHAGOR O FANYLION YMA

 DYDD MAWRTH, 10 MAWRTH 2020  VENUE CYMRU, LLANDUDNO
Mae cewri'r byd dysgu digidol yn ymweld â Gogledd Cymru! Google, Microsoft,
Minecraft a llawer iawn mwy! Ymunwch â ni mewn digwyddiad arbennig i
ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf yn y maes dysgu digidol. P’un a
ydych yn hyderus wrth ddefnyddio technoleg ddigidol i gyfoethogi'r dysgu, neu
ar gychwyn eich taith ddigidol, bydd rhywbeth defnyddiol ar gael i bawb!

CLICIWCH YMA I GOFRESTRU

Fel rhan o'r cynllun Cracio'r Cod, bydd GwE yn darparu sialensiau codio rheolaidd i herio eich clybiau codio a'ch dosbarthiadau.
Mae'r sialensiau yn addas i ddysgwyr CA2 a CA3. Mae'r ddwy sialens gyntaf yn fyw nawr ac yn agored hyd at 30 Mawrth!
CLICIWCH YMA I WELD Y SIALENSIAU

Mae UNFCCC ac One World yn cefnogi ysgolion o bedwar ban byd i anelu at gael hinsawdd niwtral fel ffordd i godi ymwybyddiaeth ac annog mwy
o ymdrech i fod yn gynaliadwy.
Mae GwE yn cefnogi UNFCCC ac One World i lansio “Her 100 Ysgol” yng Nghymru.
Ceir rhagor o fanylion yma.
Cofrestrwch drwy ddefnyddio unrhyw gyfeiriad e-bost isod:
joecarvin@gmail.com

mnaranjogonzalez@unfccc.int

gavincass@gwegogledd.cymru

Pris Tlodi Disgyblion – Defnyddio dull ysgol gyfan i wella lles plant o
deuluoedd incwm isel a theuluoedd difreintiedig
Addysg Hwb

Mae cyfres o ganllawiau wedi cael eu datblygu’n ddiweddar i greu adnodd ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Adnodd yw hwn a luniwyd yng Nghymru, sy’n cynyddu
ymwybyddiaeth o faterion tlodi disgyblion ac yn darparu atebion gweladwy, cost-effeithiol sy’n gallu cyfrannu at wella llesiant dysgwyr. Mae Plant yng Nghymru ar
gael i roi cyngor a darparu hyfforddiant i ysgolion. Am fwy wybodaeth, cysylltwch â kate.thomas@childreninwales.org.uk (029) 2034 2434

Gweler isod manylion y cyfleoedd a allai fod yn ddefnyddiol yn eich ysgol. Sylwch nad yw GwE o reidrwydd yn cymeradwyo nac yn sicrhau ansawdd y cyfleoedd
isod. Cysylltwch â’r sefydliadau’n uniongyrchol os oes gennych ymholiadau:

Felly, mae Athrawon i gyd yn Ymchwilwyr Bellach?
Sut gall fentora helpu?
 10 MAWRTH 2020 YSGOL UWCHRADD ST JOSEPH’S, WRECSAM
Sesiwn i archwilio sut mae ymchwil yn gallu effeithio ar arferion athrawon a bod o fudd i ddysgwyr.
Manylion pellach a chofrestru yma.

Ymgyrch Lefel A
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ar ymgyrch i annog pobl ifanc i ddewis Cymraeg fel pwnc Lefel A, gyda’r gobaith y
bydd yn annog pobl ifanc i wneud y dewis yma fel rhan o’r daith at fod yn athro/awes Cymraeg pynciol. Ymgyrch ddigidol fydd hon
efo rhan fwyaf o’r cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Bore Agored Ysgol Eirioli Numicon
 YSGOL TŶ FFYNNON, GLANNAU DYFRDWY  24/06/2020  09:30 – 11:30
Dewch i weld yr arferion gorau o ran addysgu gyda'r dull Numicon ysgol gyfan, ym more agored ysgol eirioli Ysgol Tŷ Ffynnon.
Rhagor o fanylion i’w cael yma [uniaith Saesneg].

Cyfle wedi’i ariannu ar gyfer y Rhaglen Arweinyddiaeth Greadigol
PARTNERIAETH RHWNG CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU AC ACADEMI GENEDLAETHOL ARWEINYDDIAETH
ADDYSGOL CYMRU
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o allu lansio cyfle cyffrous ar gyfer uwch arweinwyr gan Gynllun yr Ysgolion
Creadigol Arweiniol yng Nghyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth ag Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth
Addysgol Cymru.
Maent wedi sicrhau arian i ddewis 12 o uwch arweinwyr o bob rhan o Gymru, gyda’r nod o’ch cynorthwyo i ddeall ystyr
creadigrwydd yng nghyd-destun cwricwlwm Cymru, a’ch paratoi i annog arloesi yn eich lleoliad drwy godi hyder
ymarferwyr i fentro a datblygu gwytnwch.
RHAGOR O FANYLION

DATGAN DIDDORDEB

Trwy Brism Iaith
 DYDD IAU, 26 MAWRTH – DYDD GWENER, 27 MAWRTH  Y DEML HEDDWCH, CAERDYDD
Bydd y symposiwm rhyngwladol deuddydd hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried nifer o
gwestiynau.
Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma.

Bydd y gweithdy ymarferol hwn yn cyflwyno ac yn datblygu eich gwybodaeth
am ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau, technegau a strategaethau
drama. Sesiwn egnïol yn llawn syniadau, bydd yn cynnig (mwy o) greadigrwydd
a dysgu gweithredol ar gyfer eich ysgol!
Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2.
Mawrth 5 - Galeri, Caernarfon, cyflwyno gweithdy yn GYMRAEG cadwch le
yma

YN YR YSGOL A THU HWNT
Bydd y gweithdy hwn yn galluogi athrawon ac ymarferwyr creadigol i ddysgu
gan artist wrth ei waith sut i edrych ar bosibilrwydd y rôl ehangach hon ar
gyfer y celfyddydau mynegiannol, a ffyrdd cydweithredol o ddatblygu
celfyddydau creadigol yn awyrgylch yr ysgol a thu hwnt.
Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4.
Mawrth 13, Storiel, Bangor cadwch le yma

Mawrth 6 - Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, cyflwyno gweithdy yn
SAESNEG cadwch le yma

Mawrth 19, Canolfan Grefft Rhuthun, cadwch le yma

Mawrth 9 - Glasdir, Llanrwst, cyflwyno gweithdy yn SAESNEG cadwch le yma

Am ddim, ac mae EDAU yn cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflenwi staff

Mawrth 10 - Pafiliwn Llangollen, cyflwyno gweithdy yn GYMRAEG
cadwch le yma

Cofiwch ddilyn @GwEGogleddCymru ar Twitter

GwEGogledd.Cymru
Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan
Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd i adlewyrchu newidiadau i’r ddeddf gwarchod data. Gallwch weld y polisi yma
Rydych wedi tanysgrifio i dderbyn bwletin GwE. Fodd bynnag, os nad ydych yn dymuno derbyn y bwletin rhagor gallwch ddatdanysgrifio drwy gysylltu â bwletin@gwegogledd.cymru yn nodi’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru.

